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Deze nieuwsbrief is een verslag van ons werkbezoek van 17 februari t/m 2 maart jl. aan het 
kindertehuis in Sri Lanka. Blij waren we om te horen dat de kinderen in goede gezondheid verkeren 
en dat ze “het goed doen” op school. Het is leuk om te zien hoe de kinderen in een jaar groeien 
en veranderen, kortom groter worden, en dat we ondanks het taalverschil toch een beetje met hen 
kunnen communiceren. Het gaf ons een onbeschrijfelijk warm gevoel van welkom te zijn en dat het 
gewaardeerd wordt wat we doen, we zouden dit graag aan u over willen brengen omdat u het bent die 
ons dit mogelijk maakt.

Ook dit keer hadden we weer kleding, schoeisel, borduurgaren met stof en attenties in onze koffers  
meegenomen. Van de kinderen van de Prinses Beatrixschool uit Goes hadden we tekeningen voor de 
kinderen in Sri Lanka meegekregen en er kwamen leuke reacties toen de kinderen elkaars getekende 
dieren zagen zoals bv olifanten, maar ook sneeuwpoppen. Dick heeft zelfs de dokter in het dorp met 
een verloskoffer kunnen verblijden. Met een lijst van dingen die ze in het huis nodig hebben, zijn we 
dan naar een hele grote winkel in de stad gegaan, waar letterlijk alles te koop is en Theo krijgt dan van 
de baas korting voor ons sociaal werk. Met geld van onze donateurs hebben we twee rijstkokers, een 
fluitketel, een radio-cd speler en andere inventaris kunnen kopen. Van het geld bijgebracht door een 
sponsorloop hebben we zelfs een Singer trapnaaimachine kunnen kopen. Jacintha, een meisje uit ons 
huis die niet meer naar school kan, gaat deze naaimachine nu gebruiken.

                                                                                                   

Wij vinden de ontwikkeling van de kinderen heel belangrijk en daarom hebben we vier computers 
met alle toebehoren gekocht. Met de aangeschafte dongel konden we nu met de kinderen van de 
Beatrixschool uit Goes skypen. De kinderen komen nu op een leeftijd dat ze op school ook met 
computers gaan werken en daarom vinden we het belangrijk dat ze dit in de thuissituatie ook kunnen 
oefenen. Ook zijn er nu al e-mails over en weer naar Goes gegaan. 

Verder hebben we de school bezocht. Deze ligt op ongeveer twee km afstand van het huis, de kleine 
kinderen gaan er heen met een busje, de grotere te voet. We werden uitgebreid rondgeleid door een 
Engelssprekende juf. Het was goed om “onze” kinderen op school te midden van hun vriendjes en 
vriendinnetjes te zien. Op school hebben we ook het computerlokaal bezocht wat er professioneel 
uitzag. De kinderen kunnen tot hun 17e jaar onderwijs volgen in het dorp. Daarna volgt de universiteit 
of een andere opleiding in de stad. 
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We willen dat dingen die in het huis kapot zijn ook gerepareerd worden. Hiervan hebben we een 
lijstje gemaakt en dit met de leiding doorgesproken en geld voor de reparaties achtergelaten. Het 
gaat soms om kleine dingen maar we willen dat het mooie gebouw in een goede staat blijft. 

In het plaatsje Katupota ongeveer 15 km van Kurunegala in het binnenland, hebben de zusters 
een stuk land gekregen met een half afgebouwd huis. De zusters hadden een begroting gemaakt 
en vroegen ons of we mee wilden participeren in dit project. Zelf hadden ze ook al een bedrag bij 
elkaar gespaard, maar dat was niet voldoende om het te voltooien. Het gebouw moet onderdak 
bieden aan 24 weeskinderen.

Recent hebben wij een paar grote giften ontvangen. Naar onze mening doet zich nu de gelegenheid 
voor om dit verantwoord te besteden. Wel stellen wij een aantal voorwaarden aan dit project, en 
deze voorwaarden maakten het een stuk duurder maar ook duurzamer. Onze penningmeester Theo 
heeft een calculatie gemaakt en het bestuur acht het verantwoord om in dit project te participeren. 
Zo kunnen wij op korte termijn weer 24 weeskinderen onderdak geven. Dat de plaatselijke 
bevolking erg positief tegenover dit project staat, bleek uit het feit dat de lokale bevolking in het 
weekend het hele terrein schoongemaakt heeft. 
Nog tijdens ons verblijf in Sri Lanka is men met de bouw begonnen. 

Omdat wij op dit moment nog niet volledig de maandelijkse exploitatiekosten van dit nieuwe 
project kunnen betalen, hebben wij de zusters gevraagd zelf ook een inspanning te doen. Zo 
wordt er nu in dit dorp door de zusters een crèche begonnen, waarvan ze inkomen gaan krijgen. 
Bovendien is het een groot stuk land waarop groente/ fruit verbouwd kan worden en ook willen zij 
kippen gaan houden, zodat de voedingskosten gedrukt kunnen worden.

Wij doen daarom ook een beroep op onze donateurs om ons mee te helpen dit tweede project voor 
weer 24 weeskinderen te kunnen exploiteren.

Wij kijken met tevredenheid terug op deze reis. Omdat wij in onze stichting geen kosten maken, 
kunnen wij de van u ontvangen donaties voor 100% besteden aan ons project.
En hiermee kun je echt concreet iets doen voor de arme weeskinderen.

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun, die het ons mogelijk maakt om voor de kinderen 
te kunnen zorgen. 

Wij hebben groot vertrouwen dat ook ons tweede project gaat slagen. Wij zullen hiervoor onze 
uiterste best doen, maar hebben uw hulp daar wel bij nodig.

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka

Ria Milhous Willemse                                                                 Elsbeth Sanderse van den Berg
Dick Keizer                                                                                                     Theo Schouwenaar


